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মমবসবজর সালাবমর উত্তর ও গায়্বর মাহরাবমর 

সালাবমর উত্তবরর লেধান 
প্রশ্নঃ  

মেউ মযাবসবজর মাধযবম সালাম লদবল মসই সালাবমর উত্তর মদওয়্া লে 

ওয়্ালজে? গাইবর মাহরামবে সালাম মদওয়্ার হুেুম েী? গায়্বর মাহরাম 

সালাম লদবল েরণীয়্ েী? 

প্রশ্নোরী-মুহাম্মাদ হুসাইন 

উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
 هلل وسالم على عباده الذين اصطفى، أمابعد احلمد

এে. পত্র মারফত সালাবমর উত্তবরর লেধান 

এে মুসললম অপর মুসললমবে সালাম লদবল সালাবমর উত্তর মদওয়্া 

ওয়্ালজে। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ েবরন, 

َها أَْو ُردُّوَها.  َوِإَذا ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواْ ِبَِْحَسَن ِمن ْ  ]86ٍ]النساء:–ُحيِ ي ْ
“যখন মেউ মতামাবদরবে সালাম েবর, মতামরাও তাবে তদবপক্ষা 

উত্তমরূবপ জোে দাও অথো (অন্ততপবক্ষ) মসই শবেই তার জোে 

দাও!” –সূরা লনসা: ৮৬ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ েবরন, 

صحيح مسلم -ََخٌْس َتَُِب لِْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه...َردُّ السَّاَلِم..."   "
  )1240( واللفظ له، صحيح البخاري )2162)

ফাতওয়্া নাম্বার:3২7                          প্রোশোলঃ26-01-২০২3 ইং 
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“পাাঁচলি লেষয়্ এে মুসললম ভাইবয়্র জনয তার অপর মুসললম ভাইবয়্র 

উপর ওয়্ালজে … (তার মবধয এেলি হল,) সালাবমর উত্তর মদওয়্া…।

” –সহীহ েুখারী: ১২৪০, সহীহ মুসললম: ২১৬২ 

সালাম সামনা-সামলন মমৌলখেভাবে মযমন হবত পাবর, লচলিপত্র ও 

মমবসবজর মাধযবমও হবত পাবর। সেগুবলারই উত্তর মদওয়্া আেশযে 

এেং তাবত সাওয়্ােও পাওয়্া যাবে।  

ইমাম েুরতুেী (৬৭১ লহ.) রহ. েবলন, 

ورد على إنسان كتاب ابلتحية أو حنوها ينبغي أن يرد اجلواب، ألن  وإذا
الكتاب من الغائب كالسالم من احلاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى 

 تفسري القرطيب -رد الكتاب واجبا كما يرى رد السالم. وهللا أعلم. 
 القاهرة –(، الناشر: دار الكتب املصرية 13/193)

“যলদ মোনও মলাবের লনেি সালাম ইতযালদ সম্বললত পত্র আবস, 

তখন তার েততেয, জোে মদওয়্া। মেননা অনুপলিত েযলির পত্র 

মারফত সালাম, উপলিত েযলির সালাবমর মবতাই। হযরত ইেবন 

আব্বাস রালয. মথবে েলণতত, লতলন পত্র মারফত সালাবমর জোে, 

সরাসলর সালাবমর জোবের মবতাই ওয়্ালজে মবন েরবতন।” -

তাফসীবর েুরতুেী: ১৩/১৯৩, (দারুল েুতুলেল লমসলরইয়্াহ)। 

আল্লামা ইেবন হাজার (৮৫২ লহ.) রহ. েবলন,  

(، 11/14فتح الباري البن حجر )-رد جواب السالم يف الكتاب.أه   وجيب
 1379بريوت،  -الناشر: دار املعرفة 

“লললখত সালাবমর উত্তর মদওয়্া ওয়্ালজে।” -ফাতহুল োরী: 

১১/১৪, (দারুল মালরফা-োইরুত)। 
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আরও মদখুন, আদু্দররুল মুখতার: ৬/৪১৫, (দারুল লফের)।  

সুতরাং মেউ মমবসবজর মাধযবম োরও লনেি সালাম মপৌাঁছাবল লফরলত 

মমবসবজ ো মমৌলখেভাবে তার সালাবমর উত্তর মদওয়্া আেশযে।  

(লেস্তালরত মদখনু –রদু্দল মুহতার: ৬/৪১৫, (দারুল লফের) 

তােলমলা-ফাতহুল মুললহম: ৪/২১২, (দারু ইহয়্াইত্-তুরালসল 

আরালে-োইরুত), আহসানুল ফাতাওয়্া: ৯/১৯, জাোলরয়্া েুে-

লিবপা।)  

দুই. গাইবর মাহরামবে সালাম মদওয়্ার লেধান 

গাইবর মাহরাম মলহলা যুেতী হবল মোনও পর-পুরুষবে তার সালাম 

মদওয়্া এেং মোনও পুরুবষর পক্ষ মথবে তাবে সালাম মদওয়্া উভয়্ই 

মােরূহ। পক্ষান্তবর মলহলা যলদ েদৃ্ধা হয়্ এেং লফতনার আশঙ্কা না থাবে 

তাহবল সালাম আদান-প্রদান জাবয়্য।   

শুআেুল ঈমাবন এবসবছ, 

قتادة، يقول: " أما امرأة من القواعد فال ِبس أن يسلم عليها، وأما  كان
 ]8506]شعب اإلميان:  –الثانية فال ". 

“হযরত োতাদা রহ. েলবতন, মলহলা েৃদ্ধা হবল তাবে সালাম লদবত 

মোনও সমসযা মনই। পক্ষান্তবর লিতীয়্জন হবল (তথা েৃদ্ধা না হবয়্ 

যুেতী হবল জাবয়্য) মনই”। - শুআেুল ঈমান: ৮৫০৬, (দারুরুশদ-

লরয়্াদ)। 

মুসান্নাবফ ইেবন আলে শাইোবত এবসবছ, 

ُزْرُزر ، قَاَل : َسأَْلُت َعطَاًء َعِن السَّاَلِم َعَلى النِ َساِء فَ َقاَل : ِإْن ُكنَّ َشَوابَّ  َعنْ 
 )26300مصنف ابن أيب شيبة )عوامة( ) –َفاَل. 



 
 

c„ôv | 4 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

“হযরত যুরযুর রহ. হবত েলণতত, লতলন েবলন, আলম হযরত আতা 

রহ.মে মলহলাবদরবে সালাম মদওয়্ার েযপাবর লজবেস েরবল লতলন 

েবলন, যলদ তারা যুেতী হয়্ তাহবল (জাবয়্য) নয়্”। –মুসান্নাবফ 

ইেবন আলে শাইো: ২৬৩০০, (মুআসসাসাতু উলূলমল েুরআন)। 

আরও লেস্তালরত মদখুন, ফাতহুল োরী: ১১/৩৪, (দারুল মালরফা-

োইরুত), লমরোতুল মাফাতীহ: ৭/২৯৩৯, (দারুল লফের-োইরুত), 

২৯৪৫, আল-োউোেুদু্দররী: ২/১৩৬, (আল-মােতাোতুল 

আশরালফয়্া-মদওেন্দ), ফাতাওয়্াবয়্ লসরালজয়্া: ৩১৮, (মােতাো 

থানভী-মদওেন্দ), রদু্দল মুহতার: ১/৬১৬, (দারুল লফের), 

তােলমলা-ফাতহুল মুললহম: ৫/১১৪ (দারু ইহয়্াইত্-তুরালসল আরালে-

োইরুত)। 

অেশয মযসে প্রবয়্াজনীয়্ মক্ষবত্র গায়্বর মাহরাম নারী পুরুবষর পরস্পর 

েথা েলা জাবয়্য, মসসে মক্ষবত্র সালাম লেলনময়্ েরাও জাবয়্য।  

গাইবর মাহরাবমর সালাবমর জোে মদওয়্ার হুেুম 

যুেতী মলহলা পর-পুরুষবে সালাম লদবল ো মোনও পর-পুরুষ যুেতী 

মলহলাবে সালাম লদবল জওয়্ােদাতা (চাই পুরুষ মহাে লেংো মলহলা 

মহাে) আওয়্াজ না েবর মবন মবন সালাবমর জোে লদবে। –খুলাসাতুল 

ফাতাওয়্া: ৪/৩৩৪; ফাতাওয়্া লহলন্দয়্া: ৫/৩২৬     

পক্ষান্তবর মোনও েৃদ্ধা পর-পুরুষবে সালাম লদবল ো তাবে মোনও 

পর-পুরুষ সালাম লদবল জওয়্ােদাতা েব া আওয়্াবজ তথা সালাম দাতা 

শুনবত পায়্ পলরমাণ আওয়্াবজ সালাবমর জোে লদবে।   

মদখুন -লসরালজয়্া: ৩১৮, (মােতাো থানভী-মদওেন্দ), খুলাসাতুল 

ফাতাওয়্া: ৪/৩৩৪, (আল-মােতাোতুল আশরালফয়্া-মদওেন্দ), 

খালনয়্া: ৩/৩০৭, (দারুল লফের), ইখলতয়্ার: ৪/১৬৫, (দারুল 
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েুতুলেল ইললমইয়্া); তাতারখালনয়্া: ১৮/৭৮, (জাোলরয়্া েেু-

লিবপা), োযযালযয়্া: ৩/২০০, (দারুল লফের), লহলন্দয়্া: ৫/৩৭৮, 

(দারুল লফের), রদু্দল মুহতার: ৬/৩৬৯, (দারুল লফের)।  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আেলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ. 

 


